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GENEL AÇIKLAMALAR 

Adayların Dikkat Etmesi Gereken Hususlar 

1. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı tek oturum şeklindedir. Bu oturumda 50 soru bulunmaktadır. Bu oturum için 

toplam sınav süresi 75 dakikadır. Tek oturum olarak düzenlenen bu sınav Makina Mühendisliği testinden oluşmaktadır. İlk 30 

dakika içerisinde adayın cevapları bitmiş olması halinde dahi sınav salonundan dışarı çıkamaz. Her ne sebeple olursa olsun sınav 

salonunu terk eder ise tekrar sınav salonuna alınmayacaktır. 

2. Sınava giren her adayın yanında; sınav giriş belgesi ve nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet gibi resimli ve resmi bir belgenin 

bulunması gerekmektedir. 

3. Sınav esnasında sözlük, hesap makinası, saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saat veya çağrı cihazı, telsiz, bilgisayar 

özelliği bulunan elektronik cihazların yanınızda bulunmaması gerekmektedir. Bu araçların yanınızda bulunması veya kopya 

çekmeye teşebbüs edilmesi halinde sınavınız geçersiz sayılacak ve aday hakkında gerekli olan cezai işlemler yapılacaktır.  

4. Sorular ve sorulara verilen cevapları yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz ve sınav salonu dışına çıkarmayınız. 

5. Sınavın değerlendirilmesi esnasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde, herhangi bir testten ikili veya toplu kopya 

tespiti halinde ilgili testler geçersiz sayılacak ve adaylar hakkında gerekli cezai işlemler yapılacaktır. 

6. Soru kitapçığındaki bilgileri kontrol ediniz. Sayfa sayısı hatalarını sınav sorumlusuna bildiriniz ve soru kitapçığının 

değiştirilmesini isteyiniz. Soru kitapçığında okunmayan silik basılmış sorular bulunduğu takdirde sınav sorumlusuna bildirerek 

soru kitapçığının değiştirilmesini isteyiniz. Herhangi bir hata yoksa soru kitapçığına imza atmayı unutmayınız. 

7. Soru kitapçığı üzerinde bulunan boş alanları karalama için kullanabilirsiniz. Soruların çözümü için ayrıca boş kâğıt 

verilmeyecektir. 

8. Cevap kâğıdına öncelikle gerekli bilgileri doldurunuz ve imza alanını imzalayınız. 

9. Cevap kâğıdı üzerindeki kodlamaları yumuşak uçlu bir kurşun kalem kullanarak yapınız. 

10. Soru kitapçığı üzerinde yapılan cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır. 

11. Sınav bitiminde soru kitapçığını ve cevap kâğıdını sınav sorumlusuna teslim ediniz.  

 

 

 

 

 

ADI SOYADI  :……………………………………….. 

T.C. KİMLİK NO :.……………………………................. 

BİNA NO/SALON NO :………../.…….. 

SIRA NO  :……………….. 

İmza 

Bu kitapçıkta UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ (MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ) sınavına ait sorular 

bulunmaktadır. 

Bu kitapçıkta yer alan soruların her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, soruların tamamının veya bir kısmının 

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ’nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, çoğaltılması, 

yayınlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu kabullenmiş sayılır.  
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1. Yukarıdaki şekilde verilen algoritmaya göre, 

patlak olan ampul değiştirildiğinde hangi sonuca 

varılmıştır? 

a. 1 

b. 2  

c. 3 

d. 4 

e. 5 

 

2. Yukarıdaki şekilde gösterilen drone yemek 

siparişini oklarla belirtilen kodlara uygun olacak 

şekilde dağıtacaktır. Drone ,her bir kod  ile 

gösterilen yönde bir kare atlayacaktır. Buna göre 

drone kaç numaralı eve siparişi teslim etmiştir 

(Evlerin numaraları pencere sayısı ile ifade 

edilmiştir). 

 

a. 3 

b. 2  

c. 1 

d. 5 

e. 6 

 

 

 

 

 

3. Yukarıda teknik resmi verilen iş parçası ile ilgili 

verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 

a. Silindirik bir parçadır 

b. Tek görüş ile ifade edilebilir. 

c. Kesit görünüşü verilmiştir. 

d. Yüksekliği 28 mm’dir 

e. Üzerinde 4 mm çapında 6 adet cıvata deliği 

bulunur.  

 

4. Yukarıdaki şekilde görünüşü verilen üç boyutlu 

parçada 1-2-3 numaralı yerlere sırasıyla hangi 

harfler gelmelidir? 

a. D-F-B 

b. D-B-F   

c. E-D-F 

d. E-F-D 

e. A-B-C 

 

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ (MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ) SINAVI TESTİ 

   Bu test toplam 50 sorudan oluşmaktadır. Bu test için ayrılan cevaplama süresi 75 dakikadır. Soruları çözerken 

istediğiniz sorulardan başlayabilirsiniz. 
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5. Yukarıdaki şekilde verilen teknik resimde kutu 

içerisindeki geometrik tolerans neyi ifade 

etmektedir.   

a. Yüzey düzgünlüğü 

b. Doğrusallık 

c. Eş merkezlilik 

d. Silindiriklik  

e. Paralellik 

 

 

6. Yukarıdaki şekle göre 1/10 hassasiyetindeki 

kumpas için okunan değer aşağıdakilerinden 

hangisidir? 

a. 14,1 

b. 14,2   

c. 14,3 

d. 14,4 

e. 14,5 

 

 

7. Yukarıdaki şekilde verilen 1/20 hassasiyetindeki 

kumpastan okunan değer kaç milimetredir? 

a. 20,15 

b. 20,25 

c. 20,35  

d. 20,15 

e. 20,35 

8. Verniyerli kumpas ve mikrometrelerin tamlık 

ölçümleri hangi ölçü aletiyle yapılır.  

a. Mastar 

b. Kumpas 

c. Açı gönyeleri 

d. Delik kumpasları 

e. 0,001 hassasiyetli mikrometre 

 

 

9. Bir kuvvet �⃗� = 3𝑖3𝑗 𝑁 olarak verilmiştir. Yukarıda 

gösterilen şekildeki koordinatlara göre hangi 

gösterim bu �⃗� kuvvetini temsil etmez?  

 
a.  

 

 

 
b.  

 

 

 
c.  

 

 

 
d.   

 

 
e.   

 

 

 

10. Sıfır kuvvet çubukları üzerine kuvvet gelmeyen 

çubuklardır. Buna göre yukarıdaki şekilde 

gösterilen kafes sisteminde hangi çubuk sıfır 

kuvvet çubuğudur? 

a. AB   

b. FB 

c. EB 

d. EC 

e. BE 
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11. 𝐹1
⃗⃗ ⃗⃗ , 𝐹2 𝑣𝑒 ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ �⃗⃗⃗� kuvvetleri etkisin altında dengede 

olan bir parçacığa etki eden  

𝐹1
⃗⃗ ⃗⃗  𝑣𝑒 𝐹2 ⃗⃗⃗⃗⃗⃗  kuvvetlerinin büyüklüğü sırasıyla 60 ve 

45N’dur. Buna göre W ağırlığı kaç kg’dır             ( 

𝑔 = 9,81 𝑚/𝑠2)? 

a. 7,35  

b. 7,45 

c. 7,55 

d. 7,65 

e. 7,75 

 

 

12. Şekilde gösterilen palanga düzeneğinde A 

noktasından ip 2 m/s hız ile aşağı çekilirse B 

bloğunun hızı ne olur 

a. Aşağı doğru 2m/s 

b. Yukarı doğru 2 m/s 

c. Aşağı doğru 1m/s 

d. Yukarı doğru 1 m/s 

e. Yukarı doğru 0,5 m/s + 

 

13. Bir otomobil 7200 saniyede 2  km/dk da aldığı 

yolu, 120 km/h ile kaç saniyede alır?  

a. 7200 saniye  

b. 3600 saniye 

c. 10800 saniye 

d. 2400 saniye 

e. 4800 saniye 

 

 

14. Yukarıdaki şekle göre3 numaralı mile etkiyen tork 

değeri kaç N.m  nedir? 

a. 12 N.m 

b. 22 N.m  

c. 30N.m 

d. 44 N.m 

e. 8 N.m 

15. Çekme deneyi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi 

doğrudur? 

a. Çekme deneyinde cisme kayma gerilmeleri etkir. 

b. Çekme deneyi yüksek hızlarda yapılır. 

c. Çekme deneyi ile malzeme üzerindeki 

dislokasyon sayısı belirlenir 

d. Çekme deneyi ile malzemenin gevrek veya sünek 

olduğuna karar verilebilir.  

e. Elastik bölgenin eğimi gerilmeyi verir.  

 

 

16. 5 mm çapındaki içi dolu silindirik 25000 N’luk 

kuvvet etki etmektedir. Elastitsite modülü E=120 

GPa olan çubuğun 16 mm uzadığı bilinmektedir. 

Buna göre çubuğun uzunluğu yaklaşık olarak kaç 

metredir? (π=3,14)  

a. 11 

b. 13 

c. 15  

d. 17 

e. 19 

 

17. Aşağıda verilen büyüklüklerden hangisi Mohr 

çemberinden elde edilemez? 

a. Maksimum kayma gerilmesi 

b. Elastisite modülü  

c. Minimum asal gerilme 

d. Maksimum asal gerilme 

e. Asal düzlemler 
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18. Yukarıdaki şekilde gösterilen kristal doğrultu 

hangi şıkta doğru verilmiştir.  

a. [0 0 1] 

b. [0 1 0] 

c. [1 0 0]   

d. ( 0 1 0) 

e. (0 0 1) 

 

19. Elastisite modülü ile verilen ifadelerden hangisi 

yanlıştır?  

a. Malzemenin elastik özelliğini temsil eder 

b. Rijitliğin ölçüsüdür 

c. Birimi 𝑁/𝑚𝑚2dir  

d. Kayma modülü ile ilişkisi yoktur.  

e. İçyapı kusurları elastisite modülüne etki eder 

 

20. %2 ‘ye kadar karbon içeren demir alaşımının adı 

nedir?  

a.  Çelik 

b. Dökme demir 

c. Seramik 

d. Polimer 

e. Kompozit 

 

 

21. Yukarıda gerilme-birim şekil değiştirme grafiği 

verilen çeliğin sünekliğini büyükten küçüğe 

sıralayanız?  

a. 3-2-1 

b. 1-2-3 

c. 2-1-3 

d. 2-3-1 

e. 1-3-2 

 

22. Atölyede kullanılan kısaltmalar karşısına 

yazılmıştır bunlardan hangisi doğrudur?  

a. CAM= Bilgisayar destekli tasarım 

b. CAD= Bilgisayar destekli döküm 

c. NC= Nümerik kesim 

d. HSM= Yüksek hızlı imalat 

e. CNC= Bilgisayar destekli tasarım 

 

23. Aşağıdakilerden hangisi kaynak çeşidi değildir? 

a. TIG kaynağı 

b. Oksi-asetilen kaynağı 

c. Toz altı kaynağı 

d. Metal altı kaynağı  

e. Elektrik direnç kaynağı 

 

I. Taşlama taşı kendini biler 

II. Taşlama taşı üzerinde tek bir kesme yüzeyi 

bulunur. 

III. Taşlamada iş parçası döner 

24.  Yukarıda taşlama ile ilgili verilen ifadelerden 

hangisi ya da hangileri yanlıştır? 

a. I ve II 

b. II ve III  

c. Yalnız I 

d. Yalnız II 

e. Yalnız III 

 

I. Frezeleme 

II. Broşlama  

III. Tornalama 

25. Yukarıda belirtilen talaş kaldırma yöntemlerinde 

kullanılan takımların hangisinde/hangilerinde 

birden fazla kesme kenarı vardır. 

a. Yalnız I 

b. Yalnız II 

c. Yalnız III 

d. I ve II  

e. I,II ve III 

 

I. St dökme demir anlamına gelir  

II. Kopma mukavemeti 420 MPa ‘dır. 

III. DIN standartlarında kullanılan bir ifadedir.  

26. St42 için yukarıda verilen ifadelerden hangisi 

yanlıştır? 

a. Yalnız I  

b. Yalnız II 



 

 6 Başarılar dileriz Sonraki sayfaya geçiniz 

c. Yalnız III 

d. I ve III 

e. I ve II 

 

 

27. Yukarıda şekli verilen döküm yönteminin adı 

nedir? 

a. Kokil kalıba döküm 

b. Savurmalı döküm 

c. Vakum kalıplama  

d. Kum kalıba döküm 

e. Kabuk kalıba döküm 

 

28. Şekilde gösterilen imalat yöntemi hangisidir? 

a. Dövme 

b. Haddeleme 

c. Ekstrüzyon  

d. Tel çekme 

e. Tel erezyon 

 

29. Düdüklü tencere imalatı yapmak için hangi ana 

imalat yöntemini kullanmak daha pratiktir? 

a. Döküm 

b. Sıvama 

c. Tel erezyon 

d. Derin çekme 

e. Ekstrüzyon 

“A ve B cisimleri üçüncü bir C cismi ile ayrı ayrı ısıl 

dengedeyseler o zaman A ve B cisimleri birbiri ile 

de ısıl denge içerisindedir.” 

30. Yukarıda belirtilen yasa aşağıdakilerinden 

hangisidir? 

a. Termodinamiğin 0. Yasası  

b. Termodinamiğin 1. Yasası 

c. Termodinamiğin 2. Yasası 

d. İdeal gaz yasası 

e. Boltzman  yasası 

 

31. Aşağıdaki büyüklüklerden hangisi ideal gaz 

eşitliğinde yer almaz? 

a. Basınç 

b. Sıcaklık 

c. Hacim 

d. Entalpi  

e. Mol sayısı 

 

32. Aşağıdakilerden hangisi Schmidt sayısının 
tanımıdır? 

a. Isıl (termal) ve kütle dağılmaları arasındaki oran 

b. Momentum ve kütle dağılmaları arasındaki oran 

c. Momentum ve ısıl (termal) dağılmaları arasındaki 

oran 

d. Katı bir maddenin ısı iletim hızı ile ısı depolama 

hızı arasındaki oran 

e. Momentum ve ısı iletim hızı arasındaki oran 

 

33. Bir yüzey ile hareket halindeki bir akışkan farklı 

sıcaklıklarda ise ısı transferi ne şekilde 

gerçekleşir? 

a. İletim 

b. Taşınım 

c. Işınım 

d. Titreşim 

e. Momentum 

 

 

34. Aşağıda akışkanlar mekaniği ile ilgili kısaltması 

verilen ifadelerin birimleri karşısına yazılmıştır. 

Bunlardan hangisi yanlıştır 

a. µ =kg/(m.s) 

b. P=Pa 

c. Ma= boyutsuz 

d. Re=boyutsuz 

e. Q=m/s    

 

 

35. Bir akışkanın yapışkanlığının ölçüsü ne ifade 

edilir? 

a. Viskosite 

b. Debi 

c. Basınç 

d. Kaldırma Kuvveti 

e. Reynolds sayısı 
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36. Şekilde verilen 4 çubuk mekanizmasının 

serbestlik derecesi kaçtır? 

a. 1  

b. 2 

c. 3 

d. 4 

e. 5 

37. Açısal hızı 1200 rpm(dev/dak) olan bir dişli çarkın 

hızının rad/s cinsinden değeri nedir. (pi:3,14) 

a. 75,6 

b. 125,6  

c. 205,6 

d. 305,6 

e. 405,6 

 

38. Yukarıda gösterilen vida profilinin adı nedir?  

a. Kare profil 

b. Üçgen Profil 

c. Trapez profil 

d. Yuvarlak profil 

e. Testere ağızlı profil  

 

39. Üzerinde 6.8 yazan bir cıvatanın akma 

mukameveti kaç MPa’dır? 

a. 48 

b. 34 

c. 24 

d. 480  

e. 360 

 

40. Hareketin hem yönünü 90°değiştirmek için hangi 

dişli çark kullanılmalıdır? 

a. Düz dişli 

b. Konik dişli 

c. Sonsuz dişli 

d. Helisel dişli 

e. Kremayer dişli  

 

41. Aşağıda belirtilen geçme tiplerinden hangisi sıkı 

geçmedir? 

a. A8 

b. K9 

c. s6  

d. H7 

e. j6 

 

 

 

42. Aşağıda belirtilenlerden hangisi bağlantı elemanı 

değildir? 

a. Kama 

b. Perno 

c. Kaynak 

d. Yapıştırma 

e. Kayış-kasnak  

 

 

43. Yukarıdaki şekilde verilen perçinde kaç adet 

kesme yüzeyi bulunur? 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

e. 5 

 

 

44. Yukarıda şekli verilen ikaz amblemi neyi ifade 

etmektedir. 

a. Kanserojen madde  

b.  Patlayıcı madde  

c. Oksitleyici madde  
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d. Mutajen madde 

e. Alevlenir madde  

 

45. İş yerlerinde kullanılan azot tüpünün rengi nedir?  

a. Sarı  

b. Yeşil  

c.   Mavi 

d.  Sarı 

e.  Kırmızı 

 

 

 

 

“Bu Kanunun amacı işverenler ile bir iş 

sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin 

çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve 

sorumluluklarını düzenlemektir.” 

46. Yukarıda belirtilen kanun hangisidir 

a. 4857 nolu kanun   

b. 657 nolu kanun 

c. 7244 nolu kanun 

d. 6098 nolu kanun 

e. 6102 nolu kanun 

 

47. Çekme diyagramından aşağıdaki verilerden 

hangisi elde edilmez? 

a. Elastisite modülü 

b. Poisson oranı 

c. Süneklik 

d. Akma gerilmesi 

e. Maksimum gerilme  

 

200HB/10/300/15  

48. Deneyden elde edilen sertlik değeri yukarıda 

verilmiştir buna göre hangi ifade yanlıştır? 

a. Sertlik değeri 200’dür 

b. Brinell deneyi yapılmıştır. 

c. Bilye çapı 10 mm dir 

d. 300 N yük uygulanmıştır.  

e. Bilye 15 saniye etkimiştir.  

 

49. Hareketi ortaya çıkaran veya hareketler 

neticesinde ortaya çıkan kuvvetleri inceleyen 

mekaniğin alt kolu olan bilim dalının adı nedir? 

a. Kinetik 

b. Kinematik  

c. Statik 

d. Mukavemet 

e. Hasar mekaniği  

 

 

50. Şekilde dişli çarkların diş sayıları ve numaraları 

gösterilmiştir. Buna göre,  1 nolu 27 dişi olan çark 

+120 rpm ile dönüyorsa 4 nolu 40 dişi olan çark 

hangi yönde hangi hızda döner? 

a. +40 rpm 

b. -40 rpm 

c. +20 rpm  

d. -20 rpm 

e. +60 rpm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ (MAKİNA 

MÜHENDİSLİĞİ) SINAVI TESTİ BİTTİ 

   Bu oturumda ki tüm testler bitmiştir. Cevaplarınızı 

kontrol edebilirsiniz. 
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SINAVDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ 

Sınava Giriş ve Kimlik Belgesinin aslı olmadan sınava 

girilmesi yasaktır. Bu belgenin fotokopisi veya faksı ile 

de sınava girilemeyecektir. Bu şekilde sınava giren 

adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. 

2. Cep telefonunu kesinlikle kapalı bulundurunuz. çağrı 

cihazı, telsiz vb. haberleşme araçları ile cep bilgisayarı, 

saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat vb. her 

türlü¸ bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla ve ayrıca 

silah vb. teçhizatla, müsvedde kağıdı, defter, kitap, 

sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. 

araçlarla da sınava girmek yasaktır. Bu araçlarla sınava 

girmiş adayların kimlik bilgileri mutlaka Salon Sınav 

Tutanağına yazılacak, bu adayların sınavları geçersiz 

sayılacaktır. 

3. Bu sınavda verilen toplam cevaplama süresi 75 

dakikadır (1 saat 25 dakika). Sınav başladıktan sonra 

ilk 30 dakika ve sınavın son 15 dakikası içinde 

adayların sınav salonlarından çıkmaları yasaktır. 

4. Sınav süresince adayların tuvalet vb. ihtiyaçlarını 

gidermek için sınav salonundan çıkmaları kesinlikle 

yasaktır. Sınav salonundan, her ne sebeple olursa olsun, 

dışarıya çıkan bir aday tekrar içeriye alınmayacaktır. 

5. Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve onlara soru 

sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla 

yakından ve alçak sesle konuşmaları; ayrıca, adayların 

birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri kesinlikle 

yasaktır. 

6. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye girişen, kopya 

veren, kopya yapılmasına yardım edenlerin kimlikleri, 

Sınav Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve bu 

adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler 

kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları uyarmak 

zorunda değildir, sorumluluk size aittir. 

Adayların test sorularına verdikleri cevapların 

dağılımları bilgi işlem yöntemleriyle incelenecek; bu 

incelemelerden elde edilen bulgular herhangi bir şekilde 

kopya çekildiğini gösterirse, kopya eylemine katılan 

aday/adayların cevaplarının bir kısmı veya tamamı iptal 

edilecektir. Cevap kâğıdınızı başkaları tarafından 

görülmeyecek şekilde tutmanız gerekmektedir. Bu 

durum sizin için son derece önemlidir. 

Sınav görevlileri bir salonda, sınavın kurallara uygun 

biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde 

bulunulduğunu raporunda bildirdiği takdirde, KAFKAS 

ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ 

takdir hakkını kullanarak bu salonda sınava giren tüm 

adayların sınavını geçersiz sayabilir. 

7. Adaylar, görevlilerin her türlü¸ uyarılarına uymak 

zorundadır. Gerektiğinde görevliler oturduğunuz yerleri 

de değiştirebilir. 

Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav 

kurallarına uymanıza bağlıdır. Kurallara aykırı 

davranışta bulunanların ve yapılacak uyarılara 

uymayanların kimlikleri tutanağa yazılacak ve sınavları 

geçersiz sayılacaktır. 

 

8. Cevap kâğıdında ilgili alanları doldurmanız 

gerekmektedir. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü¸ 

yazıda ve yapılacak bütün işaretlemelerde kurşunkalem 

kullanılacaktır. Tükenmez kalem ve dolmakalem 

kesinlikle kullanılmayacaktır. 

Cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş olması gerekir. 

Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir.  

9. Biraz sonra sizlere soru kitapçıklarınız dağıtılacaktır. 

Soru kitapçığınızı alır almaz, sayfalarının eksik olup 

olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup 

bulunmadığını kontrol ediniz. Eksik sayfalı ya da basımı 

hatalı olan soru kitapçığını değiştirmek için derhal 

Salon Başkanına başvurunuz. 

Soru kitapçığında her sayfanın tepesinde basılı bulunan 

soru kitapçığı türünün, kitapçığın ön kapağında basılı 

soru kitapçığı türü¸ ile aynı olup olmadığını kontrol 

ediniz. Farklı olması durumunda Salon Başkanından 

yeni bir soru kitapçığı isteyiniz. Soru kitapçığınızın 

türünün değişik olduğunu daha sonra fark ederseniz size 

o zamana kadar cevaplama yaptığınız türden hatasız bir 

soru kitapçığı verilmesi için Salon Başkanına 

başvurunuz. 

10. Cevaplamaya geçmeden önce, size verilecek soru 

kitapçığının üzerinde ayrılan yere adınızı, soyadınızı,  

ve T.C. Kimlik numaranızı yazınız. Sınav sonunda soru 

kitapçıkları toplanacak ve KAUZEM sınav merkezinde 

tek tek incelenecektir. Soru kitapçığının tek sayfası bile 

eksik çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacaktır. 

11. Cevaplayacağınız Makina Mühendisliği testini 

cevap kâğıdında ayrılan yere işaretlemeyi 

unutmayınız. Bu işaretleme yapılmamışsa 

sınavınızın değerlendirilmesine olanak 

bulunmadığından sınavınız geçersiz sayılacaktır. 

12. Soru kitapçığında Makina Mühendisliği testi 

bulunmaktadır. İlgili testte ki açıklamayı dikkatle 

okumadan cevaplama işlemine geçmeyiniz. 

13. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde 

için kullanabilirsiniz. 

14. Sınav süresince, görevliler dâhil, salonda kimse sigara, 

pipo, puro vb. şeyleri içmeyecektir. 

15. Soruları ve bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir 

kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmanız kesinlikle 

yasaktır. 

16. Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitapçığınızı ve 

cevap kâğıdınızı salon görevlilerine teslim ediniz. 


